
Gabarito turma 51, referente as atividades de 09 a 13/11. 

ENSINO RELIGIOSO – TRADIÇÃO ORAL E PRESERVAÇÃO DE CULTURAS. 

Atividade: 

a) Tradição oral ou conhecimento oral; é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. 

b) A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações o conhecimento de seus antepassados. 

c) Transmitir as tradições religiosas afro-brasileiras de maneira oral perpetuando suas crenças e tradições. 

d) Resposta pessoal. 

PAG. 96 e 97 LIVRO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

Atividade 2: 

a) Águas residuais. 

b) São águas utilizadas pelas pessoas (nas atividades da indústria, do comércio, das residências e agropecuária) que, depois, 

podem ser reaproveitadas ou simplesmente descartadas. 

c) (x) não tratada e descartada. 

 A falta de políticas públicas voltadas para o tratamento da água, os custos de instalação dos sistemas de coleta e tratamento 

da água e a falta de consciência e de atitude das pessoas em relação a esse problema. 

d) O abastecimento urbano. 

e) O setor industrial. 

f) Investir na coleta, no tratamento e no reaproveitamento de águas residuais. 

PAG. 183 LIVRO DE MATEMÁTICA – CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

Atividade 1: 

a) 1.000 gramas. 

b) 1.000 quilogramas. 

c) R$ 40,00. 

Atividade 2: 

a) Aproximadamente 6 kg. 

b) Aproximadamente 5 t. 

PAG. 184 LIVRO DE MATEMÁTICA – CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

Atividade 3: 

a) ½ kg de queijo custa 6 reais, então Jéssica não pode comprar meio quilograma de queijo com apenas 5 reais. 

b) 2 pacotes. 

Atividade 4: 

a) 1 t. 

b) 2 kg. 

c) 59.000 g (59 kg) 

d) 60 t. 

Atividade 5: 6 sacolas. 

PAG. 185 LIVRO DE MATEMÁTICA – CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

Atividade 1: Em cada garrafa da promoção, há 1.250 mililitros, dos quais 250 mililitros são grátis. 

4 x 250 mililitros = 1.000 mililitros. 

Ana levará 1 litro de suco a mais do que pagou. 

Atividade 2: 

a) 40 segundos. 

b) 2 litros. 

c) 40 garrafas. 

Atividade 3: 

a) 2 litros. 

b) 1.250 mililitros.  

PAG. 102 LIVRO DE CIÊNCIAS – CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

Atividade 9: 

a) Ângela, pois tem um gasto energético maior. 

b) Provavelmente não, pois o gasto energético diário varia também de acordo com outros fatores, como altura e o peso. 

PAG. 109 LIVRO DE CIÊNCIAS – CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

Atividade 1: Porque os bebês não têm ainda todos os dentes para rasgar ou triturar o alimento, o que dificulta engolir e prejudica a 

digestão completa do alimento. 

 

 

 

 


